ที่ CC20210807ELT
13 สิ งหาคม 2564
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2564

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั แคล - คอมพ์ อีเล็คโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 3/2564 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
1. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนิ นงานงวดครึ่ งปี แรกสิ้ นสุ ด 30 มิถุนายน 2564 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท เป็ นจานวนทั้งหมด 4,959,502,708 หุน้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 99,190,054.16 บาท
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 30 สิ งหาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลในวันที่ 6 กันยายน 2564 การจ่ายปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็ นการจ่ายจากกาไรส่ วนที่ได้รับจากการส่ งเสริ มจาก
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
ษี
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้อนุมตั ิให้จาหน่ ายบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯในรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริ กา ให้กบั บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูซ้ ้ือ

Compal Electronics, Inc. or its subsidiary

ผูข้ าย
รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะจาหน่าย
- ชื่อของทรัพย์สิน
- คาอธิบายธุรกิจ
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั

Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.

มูลค่ารายการ
วัตถุประสงค์

Cal-Comp USA (Indiana), Inc.
EMS (บริ การการผลิตอิเล็กทรอนิกส์)
Compal และ CCET มีประธานคนเดียวกันและเป็ นผูม้ ี
อานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ทั้งสอง
8.13 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
เพื่อการปรับโครงสร้างองค์กรภายในเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั

เกณฑ์กาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
วันที่ทารายการโดยประมาณ
เกณฑ์ขนาดรายการภายใต้การพิจารณาการจาหน่ายไป
ซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คิดเป็ นมูลค่าสูงสุดที่ร้อยละ 0.35 ภายใต้ยอดรวม
เกณฑ์การพิจารณามูลค่า
ไตรมาส 4 ปี 2564
ขนาดรายการถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันและคิดเป็ น
ร้อยละ 1.57 ของ มูลค่ารวมในไตรมาส 2 ปี 2564
(คานวณตามเกณฑ์ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบ
แทน)
ขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์คิดเป็ นร้อยละ
0.35 ตามเกณฑ์พิจารณา มูลค่ารวมซึ่งไม่เกินร้อยละ 15
จึงไม่เข้าข่ายเกณฑ์การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สิ นทรัพย์ที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน

รายการดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นเกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. พ.ศ. 2547. นอกจากนี้ รายการ
ดังกล่าวยังถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หลังจากพิจารณาขนาดของรายการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขนาดสู งสุ ดของธุรกรรม
จะเท่ากับร้อยละ 0.35 ภายใต้มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน (เกณฑ์มูลค่าสูงสุด) และคิดเป็ นร้อยละ 1.57 ของ ภายใต้มูลค่า
รวมของสิ่ งตอบแทน (เกณฑ์มูลค่าสูงสุด) ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงจัดอยูใ่ นประเภทรายการขนาดเล็กและไม่ตอ้ งจัดทา
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้เข้าร่ วมและลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังอนุ มตั ิและมอบอานาจให้ประธานหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากประธานดาเนิ นการสรุ ป
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของการจาหน่ายและเอกสารประกอบ

3. อนุมตั ิรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้
4.1 รายการซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
รายการที่ 1
คู่สญ
ั ญา
ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร
วันทารายการ
มูลค่าซื้อ
เกณฑ์กาหนดราคา
เงื่อนไขการจ่ายเงิน
เหตุผลการทารายการ

ผูข้ าย: Kinpo Electronics (Philippines), lnc. (“KPPH”)
ผูซ้ ้ือ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
หน้ากากอนามัย
กุมภาพันธ์ 2564 – มีนาคม 2564
68,400 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 2,138,382.36 บาท
มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงินสดเครดิต 90 วัน
เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ และเพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นงานได้
อย่างต่อเนื่อง จึงได้ซ้ือหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการดาเนินงาน

ขนาดรายการซื้อสิ นทรัพย์คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 68,400 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ น 2,138,382.36 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 0.003 ตามเกณฑ์จาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์คานวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่ งตอบแทน (เกณฑ์ที่คานวณได้ขนาดรายการที่มี
มูลค่าสู งสุ ด) ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนใน
เรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547

รายการที่ 2
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร
วันทารายการ
มูลค่าขาย
เกณฑ์กาหนดราคา
เงื่อนไขการจ่ายเงิน
เหตุผลการทารายการ

ผูข้ าย: Kinpo China
ผูซ้ ้ือ: NKG Advanced Intelligence & Technology Development (Yueyang)
Co.,Ltd. (“CCNY”)
15 SMT (สายการผลิต)
อายุการใช้งานเฉลี่ยโดยประมาณ 4.14 ปี ใช้งานไปแล้ว 3 เดือน
เมษายน 2564
20,517,666 หยวน หรื อคิดเป็ นประมาณ 100,946,916.72บาท
มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงินสดเครดิต 90 วัน
CCNY ได้ซ้ือสายการผลิต SMT จาก Kinpo China เพื่อรองรับธุรกิจที่เข้ามา

ขนาดรายการจาหน่ายสิ นทรัพย์คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 20,517,666 หยวน (หรื อประมาณ 100,946,916.72 บาท) คิด
เป็ นร้อยละ 0.143 ตามเกณฑ์ได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์คานวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่ งตอบแทน (เกณฑ์ที่คานวณ
ได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสู งสุ ด) ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ ตอ้ ง
เปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษทั จดทะเบียนในเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน
เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริ ษทั Kinpo International Ltd. กับบริ ษทั Kinpo Electronics (Philippines) Inc.
(“KPPH”) จานวน 2 รายการข้างต้นเท่ากับ 3,297,881 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 103,085,299.08 บาท) คิดเป็ นร้อยละ
0.64 ของ NTA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รวมขนาดรายการสาหรั บรายการระหว่ างกันหกเดือนย้ อนหลัง
เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯและ/หรื อ บริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั Kinpo International Ltd. และ/หรื อ บริ ษทั
ย่อย เป็ นจานวนเงิน 14,027,881 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 435,365,516.08 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 2.73 ของ NTA
ระหว่างหกเดือนที่ผา่ นมา
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน
USD/THB = 31.2629
RMB/THB = 4.9200
รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั Kinpo Electronics Inc.และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- ความเกี่ยวโยงกัน

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”)
บริ ษทั KPPH เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั Kinpo Electronics Inc. ซึ่ง Kinpo
Electronics Inc. ถื อหุ ้นอยู่ในบริ ษทั ฯ ร้ อยละ 46.78 และถื อหุ ้นอยู่ใน
บริ ษทั Kinpo-Philippines ร้อยละ 80.81 ผ่านบริ ษทั Kinpo International
(Singapore) Pte. Ltd. บริ ษทั Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยูใ่ น
บริ ษทั ฯ จานวน 4 ท่านคือ นายซุย เซิ่ ง สง, นายซุย เซิ่ ง เจี๋ย, นายซุย เจี๋ยลี่
และนายเฉิ น เหว่ย ชาง

Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. (“Kinpo China”)

- ความเกี่ยวโยงกัน

Kinpo China เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุน้
อยูใ่ นบริ ษทั ฯ ร้อยละ 46.78 และมีกรรมการอยูใ่ นบริ ษทั ฯ จานวน 4 ท่าน
คือ นายซุย เซิ่ง สง, นายซุย เซิ่ง เจี๋ย, นายซุย เจี๋ยลี่ และนายเฉิ น เหว่ย ชาง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยดังกล่าวไม่ได้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ในการประชุมกรรมการวาระนี้
ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริ ษทั ฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดาเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้น
เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

-------------------------นายคงสิ ทธิ์ โจวกิจเจริ ญ
กรรมการผูจ้ ดั การ

